Notícias de Mercado
Risco de atraso na safra de manga
A safra brasileira de polpa de
manga Tommy Atkins, que
normalmente se inicia no mês
de Novembro, este ano, pode
sofrer atraso de algumas
semanas, pois a chuva de
julho/agosto, que regaria as
plantações, não aconteceu
naqueles meses e,
consequentemente, anulou a
florada inicial dos pés, acarretando na perda de brotos
de fruta.
No final de outubro, as chuvas, apesar de em pequena
quantidade, foram bem-vindas; os preços de polpa de
manga, aos poucos, tornam-se disponíveis e o mercado
aguarda, anciosamente, os números da atual safra.

Previsão da safra na Flórida
A previsão da safra da
Flórida 2007/2008 resultou
em números equivocados
depois que o Departamento
de Agricultura dos EUA (USDA)
divulgou que a safra será de
168 milhões de caixas de fruta
(40,8Kg/caixa) - menor que
o esperado .
De acordo com a Publicação inglesa FOODNEWS de
19 de outubro de 2007 , três previsões chamaram
atenção nos últimos meses : O Departamento de
Citrícos da Flórida estimou 170 milhões de caixas, o
relatório da Elizabeth Steger informou a safra em 198
milhões de caixas e a Louis Dryfus calculou 180 milhões
de caixas. Diante destes fatos, muita especulação
percorreu o mercado, que estava esperando preços
mais baixos a serem divulgados na Conferência Anual
"World Juice" em Barcelona e na Anuga
em
Colonia/Alemanha, ambas em outubro/2007, e o que
não aconteceu; nos eventos, os fornecedores de suco
de laranja concentrado e congelado fizeram varios
calculos entretanto não ofereceram firme.
É esperado que os preços de Suco de Laranja do Brasil
sejam cotados a níveis mais altos que os contratos
fechados nos últimos meses , devido a situação atual do
mercado, a situação climática, a situação cambial e a
demanda firme.
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Atendendo as solicitações de alguns clientes,
Atlântica Foods amplia seu portfólio de produtos e
passa a exportar açúcar refinado; inicialmente os
clientes são empresas engarrafadoras de sucos e
empresas processadoras de bases alimentícias que
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Mercado de tomate
Após a Feira de Anuga, maior
exibição mundial da indústria de
alimentos, foi reforçada a informação
de que o mercado de tomate está
bastante movimentado .
Nesse momento, diversos países,
entre eles, Argentina, Brasil e Chile
estão desabastecidos e, apesar das safras do Chile e
Argentina estarem próximas, a perspectiva é que as
mesmas sejam em torno 20% menor cada em relação ao
ano anterior. Também é importante considerar que, os
estoques nos Estados Unidos, Europa e China, grandes
produtores mundiais de derivados de tomate, são
pequenos e quaisquer ofertas
estão sujeitas à
confirmação diária dos fornecedores.
De fontes do setor, a previsão é que, até Junho/Julho
2008, quando começam as novas safras da Europa, China,
Brasil e Estados Unidos, os compradores tenham
problemas com a disponibilidade de produtos derivados
de tomate.
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Eventos

Encontro anual da indústria brasileira de cafés
A Atlântica Foods participará do ENCAFÉ
2007 (Encontro Nacional das Indústrias
ENCAFÉ
de Café), promovido pela ABIC
(Associação Brasileira da Indústria de Cafés) entre 14 e 18 de
novembro no Enotel em Porto de Galinhas, Pernambuco, com
o tema Sustentabilidade e Consumo Consciente.
O evento, que está em sua 15ª edição, atrai empresários e
executivos do ramo de cafés, além de compradores e
fornecedores da área. O ENCAFÉ 2007 conta com mais dois
eventos internos que ocorrerão junto ao encontro: a 5º Feira
de Máquinas, Produtos e Serviços, que traz o que há de mais
atual em tecnologia para o setor, e o 5º Concurso Nacional
ABIC de Qualidade do Café com a seleção dos vencedores e
leilão, palestras e ciclos de debates com temas atuais e
relevantes para a indústria. O stand da Atlântica Foods no
evento é o A13. Compareça!
Encontro Nacional das
Indústrias de Café

IFEAT - A conferência foi muito boa; com grande
satisfação, encontramos clientes e contatos.
Obrigada!
ANUGA - Novamente a feira foi um sucesso. Muito
obrigado pela sua visita em nosso stand, em mais
de 6000 expositores brasileiros e estrangeiros !
importam diretamente do Brasil e necessitam de açúcar
de alta qualidade (cores 45 e 150) embalados em sacos
ou em big bags. Os primeiros embarques destinaram-se
ao leste Europeu e ao oriente médio. Prevemos que até
2008 sejam embarcadas 20.000 mtons.
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